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การบริ หารงานบุคคลในยุคปั จจุบนั ได้ เปลีย่ นแนวคิดและรูปแบบไปจากเดิมที่ไม่ได้ พดู กันแต่เรื่ องของงานบุคคล
แบบที่เรี ยกว่า Personal ซึ่งเป็ นรู ปแบบของการบริ หารที่ผ้ บู ริ หารมักใช้ เวลาไปกับทางานด้ านเอกสาร หรื องานบุคคลเชิง
ธุรการเกือบ 60 % งานส่วนใหญ่จะหมดไปกับการแก้ ไขปั ญหาประจาวันมากกว่าการคิดวิเคราะห์ การวางแผนเพื่อปรับ
ระบบงานบุคคลให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์การ
และจากกระแสการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีสารสนเเทศ การแข่งขัน ความพยายามที่จะสร้ างความได้ เปรี ยบ
ทางการค้ า จึ งเป็ นเหตุให้ แนวโน้ ม ของการบริ ห ารงานบุค คลเริ่ มเปลี่ย นไปโดยเปลี่ยนจาก Personal มาเป็ น Human
Resource งานบุคคลเริ่ มมีบทบาทการทางานที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และวิสยั ทัศ น์ที่องค์การกาหนดขึ ้น พบว่า
เวลาส่วนใหญ่ของงานบุคคลจะใช้ ในการวางแผนการทางานทังแผนแม่
้
บท (Master Plan) และแผนปฏิบตั ิการ (Action
Plan) โดยใช้ เวลาประมาณ 60 % ของเวลาทังหมดในแต่
้
ละวัน การจัดระบบงานบุคคลจะเน้ นกลยุทธ์ เชิงรุ ก (Proactive
Strategy) ที่ปรับเปลี่ยนรู ปแบบของงานบุคคลในเรื่ องต่าง ๆ ให้ สามารถทางานรองรับกับนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ธุรกิจมากขึ ้น เป็ นการวางแผนการทางานเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของพนักงานที่เป็ นกลุม่ ลูกค้ าของตน โดยไม่ต้องรอ
ให้ เกิดปั ญหาถึงจะเข้ าไปดาเนินการให้
การบริ หารงานบุคคลด้ วยกลยุทธ์ เชิงรุกต้ องเริ่ มจากการประเมินสถานการณ์ ปั ญหา และความพร้ อมในการนา
ระบบหรื อแนวทางการบริ หารงานบุคคลใหม่ ๆ มาใช้ ในองค์ การ (Organizational Assessment) และเมื่อเราทราบถึง
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นแล้ ว ขันต่
้ อไปจะเป็ นการวิเคราะห์และสรุ ปผลว่าควรจะเตรี ยมแผนงานหรื อวิธีการอย่างไรเพื่อลดปั ญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น พบว่ามีหลายต่อหลายองค์การได้ ปรับเปลี่ยนรู ปแบบของงานบุคคลในแต่ละฟั งก์ชนั ที่เน้ นกลยุทธ์ เชิงรุ ก
มากขึ ้น โดยการปรับเปลีย่ นการทางานของงานในแต่ละ ฟั งก์ชนั่ ดังต่อไปนี ้
งานสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection Function)
ผู้บริ หารที่ดแู ลรับผิดชอบกับงานบุคคลจะต้ องมีสว่ นร่วมในการประชุมกับคณะกรรมการของบริ ษัท เพื่อรับทราบ
แนวคิด และรูปแบบการดาเนินงาน รวมทังนโยบายหรื
้
อกลยุทธ์ของบริ ษัท เพราะจะได้ เตรี ยมความพร้ อมของกาลังคนให้
เป็ นไปตามทิ ศ ทางขององค์ ก ารมากขึน้ เช่ น หากรั บ รู้ ว่าบริ ษั ท ฯ ก าลังจะมี โครงการก่ อสร้ างใหม่ ๆ เพิ่ ม ขึน้ ในปี หน้ า
ประมาณ 10 โครงการครอบคลุมทังกรุ
้ งเทพฯ และต่างจังหวัด - ผู้บริ หารหน่วยงานบุคคลต้ องเริ่ มคิดและวางกลยุทธ์ในการ
สรรหาและคัดเลือกคนทังจากภายในและภายนอกองค์
้
การ มิใช่รอให้ หน่วยงานขอคนก่อนถึงเริ่ มสรรหาให้ เพราะอาจทา
ให้ ไม่สามารถหาคนได้ ทนั กับความต้ องการของแต่ละหน่วยงาน

บทบาทหน้ าที่ของผู้ที่ทางานด้ านสรรหาและคัดเลือกต้ องเริ่ มคิดแล้ วว่าจะสรรหาคนได้ จากแหล่งไหนบ้ างให้
เหมาะสมกับระดับตาแหน่งงานที่ต้องการ ไม่ใช่รอให้ ผ้ สู มัครเข้ ามากรอกใบสมัครเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แหล่งที่จะ
สามารถสรรหาคนนันมี
้ มากมายหลายแหล่ง เช่น ติดประกาศหรื อออกบูธที่มหาวิทยาลัยหรื อตาม Job Fair ต่าง ๆ ที่จดั ขึ ้น
ถามเพื่อนหรื อสมาชิกที่เป็ นเครื อข่าย ประกาศผ่านทางเว็ปไซด์หรื ออินทราเน็ตของบริ ษัท ใช้ เว็ปไซด์ของบริ ษัทภายนอก
ติดต่อ Head Hunter แจกใบปลิว ติดต่อกรมแรงงาน เป็ นต้ น
กระบวนการคัดเลือกผู้สมัครถือว่าเป็ นขันตอนหรื
้
อกระบวนการที่สาคัญที่สดุ โดยการคัดเลือกคนเก่ง คนดีมีฝีมือ
หรื อที่เรี ยกว่า Talent เข้ ามาทางานกับบริ ษัท ซึ่งต้ องผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ คนที่มีบคุ ลิกลักษณะให้ สอดคล้ อง
กับความสามารถหลัก (Core Competency) และความสามารถในการทางาน (Job Competency) ที่องค์การต้ องการ
ดัง นัน้ ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม ด าเนิ น งานในขัน้ ตอนนี ้ ผู้ ที่ ท างานด้ านการสรรหาและคั ด เลื อ กต้ องก าหนดก่ อ นว่ า อะไรคื อ
ความสามารถหลักขององค์ การ และอะไรคือความสามารถในงานของตาแหน่งงานนัน้ ๆ พบว่าความสามารถหลักที่
กาหนดขึ ้นใช้ สาหรับพนักงานทุกคนทุกระดับตาแหน่งงานนันไม่
้ ควรเกิน 5 ตัว ทังนี
้ ้การกาหนดความสามารถหลัก หรื อ
Core Competency บางแห่งจะเรี ยกว่า Organization Competency ต้ องกาหนดให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และ
เป้าหมายขององค์การที่อยากจะให้ คนในองค์การมีพฤติกรรมอย่างไรที่เหมือน ๆ กัน ตัวอย่างของความสามารถหลัก เช่น
การมีจิตสานึกของงานบริ การ (Service Mind) การติดต่อสือ่ สาร (Communication) ความคิดสร้ างสรรค์ (Creativity) การ
ทางานเป็ นทีม (Team Working) เป็ นต้ น
สาหรับความสามารถในงาน หรื อ Job Competency นันเป็
้ นความสามารถทีถ่ กู กาหนดขึ ้นให้ เหมาะสมและ
สอดคล้ องกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้ Job Competency อาจแบ่งได้ เป็ น 2 หมวดหมู่ ได้ แก่


ความสามารถด้ านการบริ หาร/จัดการงาน หรื อที่เรี ยกว่า Managerial Competency บางแห่งอาจเรี ยกว่า
Leadership Competency ที่เน้ นทักษะในการบริ หารหรื อจัดการงาน โดยส่วนใหญ่ ระดับจัดการจะมี
มากกว่า ระดับ พนัก งาน เช่ น ความสามารถในการวานแผนงาน (Planning) ความคิ ด เชิ ง กลยุท ธ์
(Strategic Thinking) การแก้ ไขปั ญ หาและการตัด สิ น ใจ (Problem Solving and Decision Making)
ความเป็ นผู้นา (Leadership) เป็ นต้ น



ความสามารถด้ านเทคนิคเฉพาะงาน หรื อที่เรี ยกว่า Technical Competency ที่เน้ นทักษะในการทางาน
เฉพาะหน่วยงาน เช่น หน่วยงานขาย จะมีความรู้ เกี่ยวกับสินค้ า (Product Knowledge) ทักษะในการ
ขาย (Selling Skills) การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เป็ นต้ น

การหาความสามารถของตาแหน่งที่เราจะสรรหาจึงใช้ เป็ นแนวทางในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีความสามารถตรง
กับความสามารถที่ระบุไว้ ในตาแหน่งงานที่ต้องการ การเตรี ยมคาถามที่จะสัมภาษณ์จึงเป็ นอีกขันตอนหนึ
้
ง่ ที่สาคัญเพื่อใช้
ในการคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม ทังนี
้ ้การเตรี ยมคาถามจะอยูบ่ นพื ้นฐานของลักษณะพฤติกรรมของความสามารถที่ระบุ

หรื อต้ องการให้ มี ซึ่งจะครอบคลุมถึงความสามารถหลัก ความสามารถด้ านการบริ หาร/จัดการงาน และความสามารถ
เฉพาะงาน ลักษณะของการตังค
้ าถามขอให้ พิจารณาตามตัวอย่างต่อไปนี ้
ความสามารถ
Service Mind
(จิตสานึกใน
การให้ บริการ)

พฤติกรรม


ควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพได้ อย่าง
เหมาะสมเมื่อลูกค้ าแสดง

คาถามที่ใช้



กิริยาท่าทางและน ้าเสียงไม่พอใจ



ให้ ข้อมูล หรือตอบข้ อซักถามต่าง ๆ แก่ลกู ค้ า
ได้ อย่างถูกต้ องชัดเจน
รับฟั ง หาสาเหตุและแนวทางแก้ ไขข้ อ
ร้ องเรียนต่าง ๆ ในการให้ บริการของตนเอง
จากลูกค้ า



คุณมีวิธีการหรือกระบวนการอย่างไรในการเสนอขาย
สินค้ าให้ กบั ลูกค้ า
เวลาคุณเจอลูกค้ าที่คยุ แล้ วไม่ร้ ูเรื่องหรือแสดงกิริยาไม่ดี
กับคุณ คุณจะ แก้ ไขปั ญหาอย่างไร
ยกตัวอย่างปั ญหาที่เจอกับลูกค้ าบ่อยที่สดุ มีแนวทาง
แก้ ไขอย่างไร และปั ญหาใดที่ไม่สามารถแก้ ไขได้ เพราะ
เหตุใด

สาหรับประโยชน์ที่ได้ จากการดาเนินกลยุทธ์ เชิงรุ กด้ านการสรรหาและคัดเลือกตามที่ได้ กล่าวไว้ แล้ ว จะทาให้
หน่วยงานมีเวลาเตรี ยมความพร้ อมในการหาคน รวมถึงการคัดเลือกคนให้ เหมาะสมกับลักษณะพฤติกรรมที่องค์การ
ต้ องการ และพฤติกรรมที่ตาแหน่งงานนัน้ ๆ ควรจะมีตามความสามารถที่กาหนดขึ ้น
ในสัปดาห์หน้ าดิฉนั จะนาเสนอการบริ หารงานบุคคลด้ วยกลยุทธ์เชิงรุ กในฟั งก์ชนั่ อื่น ๆ ที่ครอบคลุมถึงลักษณะ
งานของงานบุคคล ได้ แก่ การบริ หารประสิทธิภาพการดาเนินงาน (Performance Management) การฝึ กอบรมและพัฒนา
บุ ค ล า ก ร (Training and Development) แ รงงา น สั ม พั น ธ์ (Human Relation) แ ล ะ ก า รบ ริ ห า รค่ า ต อ บ แ ท น
(Compensation Management)

